
На основу члана 56.  Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'',
број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша (“Службени
лист  Града  Ниша”  број  1/2013) и  члана  12. Правилника  о  поступку  припреме,
израде и доставе материјала ("Службени лист Града Ниша", број 125/2008)

Градско веће Града Ниша, на седници од 22.06.2015. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I Утврђује се Предлог одлуке о изради Плана генералне регулације подручја
Градске општине Црвени Крст – четврта фаза југ.

II Предлог одлуке  о изради Плана генералне регулације подручја Градске
општине Црвени Крст  –  четврта фаза југ  доставља се  председнику Скупштине
Града Ниша ради увршћивања у дневни ред седнице Скупштине Града. 

III  За представника  предлагача  по  овом предлогу  на  седници Скупштине
Града  Ниша,  одређује  се  Мирољуб  Станковић,  заменик  начелника  Управе  за
планирање и изградњу.

Број: 907-9/2015-03
У Нишу, 22.06.2015. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША
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На основу члана 46. Став 1. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" број 

72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 –  
одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14) и члана 37. Статута Града Ниша („Службени лист 
Града Ниша“, број 88/08), 

 Скупштина града Ниша, на седници од __.__.2015. године, донела је: 

 

 

О Д Л У К У   О   И З Р А Д И 

ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЦРВЕНИ КРСТ-
ЧЕТВРТА ФАЗА ЈУГ 

 

 

Члан 1. 

 Приступа се изради  Плана генералне регулације подручја градске општине Црвени Крст-
четврта фаза југ (у даљем тексту: План). 

План се израђује на основу иницијативе Градоначелника бр.1647-1/2015-01 од 08.05.2015.  
за подручје у обухвату  Генералног урбанистичког плана Ниша 2010-2025 ("Службени лист града 
Ниша" број 43/11), у даљем тексту ГУП Ниша, којим је за предметно подручје предвиђена даља 
разрада планом генералне регулације.  

Члан 2. 

Планом се разрађује подручје од око 630 hа.  

Планом су обухваћена насеља Медошевац и Поповац. Граница Плана са јужне стране 
тангира реку Нишаву, са западне стране државни пут IA реда број 1 (аутопут Е-75), са северне 
стране тангира границу Плана генералне регулације Црвени Крст-трећа фаза (у правцу запад- 
исток граница се простире уз заштитну зону VOR/МЕ уређаја и аеродрома “Константин Велики“)  
и са источне стране граница Плана тангира сабирну улицу планирану ГУП-ом Ниша.  

Подручје Плана дато је и на графичком приказу у прилогу уз Одлуку о изради и чини њен 
саставни део. 

Члан 3. 

Плански основ за израду Плана представља ГУП Ниша. Подручје Плана припада градској 
општини Црвени Крст, и обухвата делове КО Поповац и КО Медошевац. 

Подручје Плана припада просторној целини ЦК-19, и обухвата урбанистичке зоне ЦК-19-
36 Медошевац, ЦК-19-37 Поповац. 

  Насеља Поповац и Медошевац спадају у насељске центре нових приградских насеља, са 
стамбеним зонама умерених густина. У Поповцу је у домену јавних служби планиран рад 
четворогодишње основне подручне школе са спортско-рекреатвним садржајима, новопланираног 
вртића и здравствена амбуланте, док је у Медошевцу планиран  рад  матичне осморазредне школе, 
новопланиране школе, вртића као и здравствене амбуланта. Месне канцеларије планиране су у оба 
насеља, где су опредељени и просторни капацитети за сахрањивање, водоснабдевање и 
каналисање.  

У обухвату Плана је планиран пословно-трговински комплекс са источне стране 
железничке ранжирне станице Поповац. 

Подручје Плана обухваћено је и просторним плановима ширег подручја, чије су одреднице 
релевантне за израду овог Плана, и то: 



 

 - Регионални просторни план за подручје Нишавског, Топличког и Пиротског управног 
округа („Службени Гласник РС“ број 1/2013), и 
 -Просторни план подручја инфраструктурног коридора Ниш-граница Републике    
Македоније ("Службени гласник РС", број 77/02, 128/14), 
 - Просторни план административног подручја града Ниша 2021 ("Службени лист града 
Ниша", број 45/11). 

План се раде на ажурним катастарским и ортофото подлогама. 
 

Члан 4. 

Концепција уређења, коришћења и заштите простора првенствено се базира на решењима 
ГУП-а Ниша, на основу којих ће, у складу са дефинисаном наменом простора моћи да се на 
рационалнији начин плански уреди подручје у обухвату Плана, уз постизање уједначеног нивоа 
урбанизације и уређења укупног планског подручја ГУП-а Ниша. 

Преовлађујуће претежне намене простора су становање умерених густина у приградском 
подручју и пословање. Унутар ових зона биће омогућено адекватно саобраћајно повезивање и 
инфраструктурно опремање.   

 

Члан 5. 

Основни циљ израде Плана је потреба уређивања предметног подручја у обухвату 
грађевинског реона ГУП-а Ниша, тако да се омогући издавање локацијских услова и грађевинских 
дозвола. 

Посебни циљеви доношења Плана се односе на: 

- област становања, у смислу одржања и унапређења квалитета и разноврсности облика 
становања у граду, унапређења система управљања и одржавања постојећег стамбеног фонда и 
подстицања стамбене изградње, као и  

- област пословања, у погледу стварања амбијента и услова за подстицај привредног 
развоја, стимулисања развоја постојећих и отварања малих и средњих предузећа уз постизање 
равнотеже између малих, средњих и великих предузећа, као и стварања просторних услова за 
формирање индустријских и складиштених зона поред важнијих саобраћајница (државни пут IA 
реда број 1). 

Члан 6. 

Носилац израде Плана је Управа за планирање и изградњу. Наручилац Плана је ЈП 
Дирекција за изградњу града Ниша, за рачун и у име Града Ниша (Инвеститор). Обрађивач Плана 
је ЈП Завод за урбанизам Ниш. 

Члан 7. 

Динамика израде појединих фаза уређује се уговором између Наручиоца и Обрађивача. 

 

Члан 8. 
Средства за израду Плана обезбеђује Инвеститор. Начин финансирања уређује се уговором 

између Наручиоца и Обрађивача. 
 

Члан 9. 

Након доношења Одлуке о изради Плана, Носилац израде Плана организује рани јавни 
увид у трајању од 15 дана. Рани јавни увид оглашава се у средствима јавног информисања. 

Нацрт плана излаже се на јавни увид у трајању од 30 дана у просторијама Управе за 
планирање и изградњу, а време и место одржавања јавног увида оглашава се у средствима јавног 
информисања. О излагању нацрта Плана на јавни увид стара се Носилац израде плана. 

Рани јавни увид и јавни увид обавља Комисија за планове града Ниша.  



 

По обављеном јавном увиду, Комисија за планове сачињава извештај који садржи 
податке о извршеном јавном увиду, са свим примедбама и закључцима по свакој примедби, и 
исти доставља Обрађивачу Плана. 

Члан 10. 

Не приступа се изради стратешке процене утицаја Плана на животну средину, на основу 
претходно утврђених критеријума и Одлуке о неприступању изради стратешке процене утицаја 
Плана на животну средину, коју је донео орган надлежан за припрему плана и програма, по 
претходно прибављеном мишљењу органа надлежног за послове заштите животне средине. 

Члан 11.

            Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 
г р ад а  Ниша“. 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА НИША 

 

Број:   

У Нишу,   2015. год. 

 

                                                                                                         Председник, 

 

                                                                                                         Проф. др Миле Илић



 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

О Д Л У К Е   О   И З Р А Д И  

ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЦРВЕНИ КРСТ-
ЧЕТВРТА ФАЗА ЈУГ 

 

 

Правни основ за доношење ове Одлуке налази се у одредби члана 46. Став 1. Закона о 
планирању  и  изградњи  („Службени  гласник  РС“,  бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука 
УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14), 
којом  је прописано да Одлуку о изради планског документа доноси орган надлежан за његово 
доношење, по претходно прибављеном мишљењу органа надлежног за стручну контролу, 
односно Комисије за планове. 

Поменутом одредбом члана 46. Закона утврђени су елементи садржаја Одлуке о изради и 
у припреми Одлуке, у свему се поступило по тој одредби: 

- У члану 1. је дефинисан тачан назив документа; План Генералне  регулације за 
подручја градске општине  Црвени  Крст-четвра  фаза југ  (у даљем тексту: 
План); 

- У члану 2. дата је прелиминарна граница обухвата планског документа; 

- У члану 3. дати су услови и смернице из планског документа вишег реда са структуром 
основних намена простора и коришћења земљишта; 

- У члану 4. дат је концептуални оквир планирања са принципима коришћења, 
уређења и заштите простора; 

- У члану 5. дате су визије и циљеви планирања простора; 

- У члану 10.  је констатовано да се за потребе израде Плана не приступа изради 
извештаја о стратешкој процени утицаја Плана на животну средину, а на основу 
претходно утврђених критеријума и Одлуке о неприступању изради стратешке процене 
утицаја Плана на животну средину, коју је донео орган надлежан за припрему плана и 
програма, по претходно прибављеном мишљењу органа надлежног за послове заштите 
животне средине; 

- Остале одредбе (које се односе на рок, финпансирање, рани јавни увид, јавни увид 
и друга питања од значаја за израду предметне врсте планског документа) 
усаглашене су са Законом и прописима, односно, утврђују се уговором између 
наручиоца и обрађивача планског документа. 

Имајући у виду наведено, предлаже се доношење Одлуке о изради Плана у законом 
прописаној процедури као и по процедури прописаној Статутом Града и другим прописима. 

 

 

 

    ЈП Завод за урбанизам Ниш                                             Управа за планирање и изградњу 

                Д и р е к т о р,                                                                               Н а ч е л н и к, 

 

Љубиша Митић, дипл.инж.грађ.                                 Родољуб Михајловић, дипл.инж.грађ. 
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